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МИЛОРАДА МЛАДЕНОВИЋА



Простори и споменици нестабилности 

Инсталација no  t i t l e  / Ca r t onc i t y  / приређена за 
међународну изложбу site-specific уметничких радова 
Београд : Неместа / уметност у јавном простору / из 2009. 
године аутора Уне Поповић и Душице Дражић, изведена 
је у међупростору Сава центра и тзв. Картон ситија, на 
слободном простору крај Аутопута који пресеца и дели 
овај међупростор. 

Инсталација је направљена непосредно пред рушење 
читавог нелегално постављеног картонског ромског и 
избегличког града, који је (коначно) морао бити склоњен 
због услова реконструкције моста Газела и Мостарске 
петље, а кампања за измештање насеља трајала је веома 
дуго и пре реконструкције. Нелегално насеље сметало је 
готово свима, од градске управе до становништва, које 
је ово насеље разумело као место нехигијене и ружења 
града и то ружења и девастације места крај самог аутопута 
који директно, као транзитни коридор, представља један 
од важнијих европских саобраћајних токова. Насеље је 
угрожавало и читаву околину, постављено практично у 
самом центру града, на размеђу између Новог и Старог 
Београда, ослоњено на простор будућег амбициозног 
и давно планираног Еурополиса, а у веома уређеном 
непосредном окружењу простора новобеоградског 
блока 29 и највећег београдског културног центра Сава, 
на обали урбанистички оплемењеног савског кеја.

У јеку ове кампање уклањања Картон ситија, 
одлучио сам се да осмислим и произведем своју 
инсталацију са великом жељом да дам своје учешће у 
огромној јавној полемици која се водила око уклањања 
насеља и у жељи да успоставим специфичан и креативан 
однос према читавом проблему оваквих примера 
насеља којих је у Србији много и представљају крајње и 
екстремне реперкусије урбанистичке политике у српском 
друштву. При томе, мислио сам на две крајње тачке ове 
политичке и социјалне полемике: она се, по мени, водила 
на екстремним половима друштвене комуникације, као 
исполитизована кампања у којој се, са једне стране, 
у урбанистичка питања уносе политичке компоненте 
односа према националном идентитету и са друге, у којој 
се у урбанистичка питања уносе интереси за одбраном 
мањинских група у циљу постизања друштва такозване 
„политичке коректности“. Наравно, сматрао сам да се 
решење ових питања не налази на местима екстремних 
политичких позиција, већ у простору друштвене 
толеранције и жеље да се у друштву води непрекидни 
јавни дијалог у потрази за решењима без политизације, 
већ пословично усмерене у корист различитих политичких 
лобија.

Рад који сам осмислио није планиран као споменик 
Картон ситија, али је у међувремену то постао, и 
то као споменик нестабилности, баш као један од 
бројних и карактеристичних споменика који говоре о 
немогућности да се у друштву води толерантни јавни 
дијалог без сурове политизације и подела које не 
доприносе друштвеном бољитку. Наравно, већ при самој 

изради ове инсталације увиђао сам нестабилност њене 
формалне поставке. Живот, који је увек за корак испред 
уметности, био је очекивани рушитељ овог споменика 
и мени је, као уметнику, ова идеја о нестабилности и 
опстанку споменика била веома значајна. Претпостављао 
сам да изградња једне конструкције од метереолошки 
и статички нестабилних елемената не може да издржи 
ни време трајања изложбе у Салону музеја савремене 
уметности, а да томе доприноси један истраживачки, 
и у извесном смислу, провокативни поступак градње, 
баш крај насеља чија је основна привредна делатност 
скупљање одбачених материјала, продаја материјала 
и његова каснија прерада у скромном јавном систему 
рециклаже и бриге о штедњи енергије.

Инсталација коју сам назвао Ca r t onc i t y  у потпуности 
је уништена само недељу дана након њеног постављања 
и убачена у систем рециклаже. Не могу да сакријем 
задовољство овим поступком иза кога су остали само 
снимци фотографа Ивана Петровића, који бележе 
лагано обрушавање и нестајање једне форме која ни по 
чему није изгледала као насумично постављена ствар у 
простору, већ као реалистични артефакт. Утолико је моја 
интенција да покажем како је људима живот јаснији од 
уметности и како, у крајњем, српска уметност не уме да 
компетентно говори о животу, успешнија. Рад се, дакле 
одвијао у две равни:

a. у равни која показује како друштво своју 
политичку, интелектуалну, креативну и комуникациону 
енергију улудо троши у политизацији уместо у спремности 
да хуманистички делује,

b. у равни која показује како ни сама уметност није 
у стању да допринесе друштвеној промени уколико њени 
циљеви нису усмерени на директну и непатворену помоћ 
људима.

Споменик нестабилности постао је само низ 
докумената, као читава серија споменика, и то баш у оном 
тренутку када је један животни, али и тужни град нестао 
са лица места претварајући се у „политички коректан“ 
систем контејнера, урбанистички и санитарно опремљен, 
али далеко од урбаног суседства и у простору где долази 
до места на коме се, у суштинској изолацији, заправо 
претвара у стварно место скривања друштвене немоћи 
да преброди своју сопствену политичку нетолерантност. 
Локација Картон ситија очишћена је као насеобина 
неколико месеци након што је завршена изложба на 
којој сам учествовао. Тако се догодило да рад поседује 
две допунске концептске компоненте: то је рад који је 
споменик нечему што у тренутку постављања још увек 
живи, а који ће нестати онда када и сам живот онога што 
репрезентује нестане.

На раван који сам ословио словом а. мој колега Лука 
Младеновић и ја смо реаговали једним утопистичким 
пројектом који анализира могућност преуређења 
простора Картон ситија на начин да он остане тамо 
где јесте и такав какав јесте, а да задовољава широке 
друштвене потребе. Овај је пројекат изложен у оквиру 
простора Салона музеја савремене уметности уз 
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компарацију са моделом инсталације на терену. 
Били смо свесни утопијског потенцијала тог пројекта, 

али смо имали намеру да предложимо модел по коме 
би се могло мислити о простору. Уместо политикантства 
које нас окружује понудили смо модел по коме се живот, 
рад и производња одржавају у постојећим околностима 
без присиле и са могућим отварањем простора за 
комуникацију. Наравно, нисмо имали намеру да 
осигурамо стање нехигијенског и нелегалног насеља, 
него да само предложимо једну могућу методологију. 
Таква методологија не одвија се у локалном урбанизму. 
Сећали смо се читавих кампања и бројних научних или 
новинских чланака који су у седамдесетим и осамдесетим 
годинама прошлог века бавили Калуђерицом, највећим 
нелегалним насељем у Европи, али се нисмо могли сетити 
неког пројекта који би ушао у методологију интервенције 
у овом простору, за добробит становника који у њему 
живе. Нажалост, након почетка деведесетих дошли смо 
до апсурдне ситуације да готово читав Београд постане 
једна велика Калуђерица. 

Архитекте су плаћене да руше да би градиле, 
архитекте попуњавају празне градске просторе, архитекте 
помажу људима да добију оно што желе као грађевинске 
фондове и као себи примерене животне и естетске 
услове, али се архитекте код нас веома мало баве тиме 
како би заправо требало решавати просторне, друштвене 
и политичке конфликте кроз нове моделе архитектуре. 
Зато је савремена архитектура данас у Београду мањкава 
и недостаје јој активна друштвена улога. Наравно, нисмо 
ни тада, па ни данас, мислили како смо предложили 
добар модел. Ми смо тежили томе да само предложимо 
процес моделовања или да предложимо методологију 
истраживања, и у тој се поруци овај рад и исцрпљује, ако се 
у њему не може потврдити нека додатна вишеслојност.

За поменуту раван б. везује се читав низ примера, од 
којих сам у многима и учествовао, а који говоре о томе да 
је питање споменика питање друштвеног концензуса или, 
ако не концензуса, онда јасне дистрибуције политичке 
моћи. Друштво које нема своје концензусом потврђене 
визије не може да има ни визије својих споменика. 
Најчешће се дешава да одређене структуре моћи или 
специфичних интереса предлажу своје сопствене визије, 
да се те визије развијају кроз конкурсе и пројектовање 
али да, у крајњем, не добијају широку друштвену 

подршку. Ово је до те мере распрострањено, да смо 
постали друштво у коме споменици визија готово да и не 
постоје. Лако је, наравно, прихватити споменике Тесли, 
Пушкину или Ћирилу и Методију који су општедруштвено 
прихватљиви историјски модели и око чије важности 
нема никаквих друштвених конфликата. У смислу 
њиховог естетског квалитета постоје значајни стручни и 
јавни конфликти, али су они готово ефемерни у односу 
на друштвене намере да преко тих споменика друштво 
одређује или означава свој сопствени идентитет.

Следствено, у друштву се повремено разматра и тема 
тзв. „колективне амнезије„ у односу на сопствену прошлост 
или идентитет те прошлости, и у том се разматрању 
транзиционо друштво означава као друштво које се 
ломи око својих интерпретација или реинтерпретација 
сопствене историјске судбине. Примери су бројни: 
од означавања места погрома на Старом сајмишту до 
одређења улоге историјских личности какве су Тито, 
Михајловић или Ђинђић, па и до општих еx-митова какви 
су Брус Ли или Силвестер Сталоне. 

И на овом питању препознавања и артикулације 
друштвеног идентитета се читаво питање споменика и 
завршава. Сви предложени модели визија су пропали 
ако то нису визије ресентимана, све су визије доведене 
у стање конфликта и нестабилности. Око питања 
будућности се води непрекинути политички, друштвени 
и културни рат. Овај рат је омогућио да се, без улажења 
у детаље и анализе смисла и концепта, не реализује 
ни један једини споменик будућности, а поменућу бар 
три око којих се водила значајна друштвена полемика 
након 2000.: Споменик модерној Србији на Славији, 
пројектована Градска галерија посвећена убијеном 
премијеру Зорану Ђинђићу на Тргу Републике у Београду 
или Споменик жртвама ратова 1991-1999. на Савском 
тргу код Железничке станице у Београду.

Нестабилно друштво ствара своје просторе и 
споменике нестабилности. За мене је концепт инсталације 
Картон ситија и пројекта који га прати, агенс тог стања 
немогућности да друштво препозна сопствени културни 
и национални идентитет и визију развоја свог сопственог 
идентитета. 

Милорад Младеновић, Београд, новембар 2010., 
поводом учешћа у пројекту Уметник као публика
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Више информација о уметнику и његовим радовима
www.miloradmladenovic.com 
http://www.facebook.com/people/Milorad-
Mladenovic/1574276460
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Питања и теме за дискусију:

Како уметник или архитекта треба да реагује на конфликтне друштвене дискурсе?1. 

Где је граница такве реакције и да ли та граница постоји?2. 

Да ли уметник или архитекта нужно мора да буде емпатичан према друштвеним околностима?3. 

Шта се дешава са уметником или архитектом који се изолује и понаша аутономно у односу на 4. 
друштвене и културне дискурсе?

Које моделе уметник или архитекта може да користи у друштвеној комуникацији као уметник или 5. 
архитекта?

Да ли је утопија у уметности и архитектури нужна?6. 

Да ли утопије умиру или настављају да живе после својих манифестација?7. 

Како се утопије мењају, развијају и престају?8. 

Коме су утопије потребне?9. 

Да ли уметност може да компензује живот?10. 

Да ли приближавање реалностима живота уметника или архитекту чине оним што јесу?11. 

Да ли институализација уметности и архитектуре раскринкава улогу уметности као утопије у 12. 
реалности?

Да ли уметник или архитекта морају да буду критични према систему уметности или систему 13. 
архитектуре који је успостављен у друштву? 

Милорад Младеновић

Ca r t onc i t y

Локација:  Парк са десне стране моста Газеле, када се крећете ка Новом Београду

Период:  31.07 – 06.09.2009.

Рад је урађен и изложен за изложбу БЕОГРАД: НЕМЕСТА у Салону Музеја савремене уметности у Београду, август 
2009.г.

Инсталација Ca r t onc i t y  је постављена у парку, са десне стране моста Газела када се крећете ка Новом Београду. 
Рад преузима функцију билборда са принтовима непосредне прошлости окружења на којима је представљена 
структура материјала припремљених за рециклажу. Инстлација представља својеврстан споменик ромском 
насељу.

Овим радом се афирмишу истраживања у области социјалних насеља која су продуктивна и друштвено корисна. 
Зато ову инсталацију прати идејни пројекат урбанистичког решења насеља које се бави рециклажом, реализован 
у сарадњи са Луком Младеновићем (изложену Салону МСУБ-а). Центар насеља су силоси у облику супермодерне 
архитектуре, а уређење животног простора и социјалних станова је усмерено ка организованој селекцији 
сакупљеног материјала и креирању малих површина за индивидуалну пољопривредну производњу.

Милорад Младеновић и Лука Младеновић су аутори пројекта који је ову инсталацију пратио у Салону Музеја 
савремене уметности.
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Фотографије на овој страни: Иван Петровић


